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Téměř pět tisíc papírových 
lodiček posbírali studenti 
Katolického gymnázia 
a vytvořili rekord. 
� Antonín Zvěřina

Třebíč 

Pondělí, 17. září, dvanáct hodin. Na 
Karlově náměstí v Třebíči jsou k vidě-
ní stovky lodiček poskládaných z papí-
rů. Jsou rozvrstveny na modré plach-
tě, která symbolizuje moře. Co se tam 
děje? To se studenti tamního Katolic-
kého gymnázia snaží o zápis do České 
knihy rekordů. 

Po několik měsíců oslovovali lidi, 
aby jim složili jednu lodičku, a nyní je 
shromáždili právě na Karlově náměstí. 
Proč o zápis tolik stojí? Protože Kato-
lické gymnázium v letošním roce slaví 
25 let od svého vzniku. 

Moderování akce se ujala Eva 
Fruhwirtová, absolventka gymnázia, 
která netají, že má na toto období ty 
nejlepší vzpomínky. Proč si studenti 
vybrali právě lodičky? Protože právě 
tento symbol se nachází v logu školy. 
V úvodu celého programu vystupuje 
admirál Třebíče, starosta Pavel Janata. 

Polovina dětí
Po nezbytném přání všeho nejlepší-

ho upozorňuje, že polovina jeho dětí 
studovala právě na Katolickém gym-
náziu. „Tedy tři nejmladší,“ upřesňuje. 
„Kapitánem velké lodi s názvem Kato-
lické gymnázium je ředitel Vít Feldbabel. 
Ten nás naláká, co všechno se ještě během 

oslav uskuteční,“ sděluje Fruhwirtová.
„Ahoj posádko, všechny vás zdravím 

z kapitánského můstku,“ začíná svoje 
vystoupení. Zdůrazňuje, že za čtvrt-
století se stalo Katolické gymnázium 
důležitou součástí třebíčských škol. 
Připomíná, že v rámci oslav se usku-
teční Dny otevřených dveří - ev čtvrtek 
18. října a 29. ledna příštího roku. 

Dále má gymnázium v plánu usku-
tečnit charitativní kavárnu a výtvarné 
dílny v pátek 23. a v sobotu 24. listopa-
du. „Výročí připomeneme během vánoč-
ní školní akademie v pátek 21. prosince, 
stejně jako 22. března při školní akade-

mii pro studenty a jejich rodiče,“ pokra-
čuje Feldbabel. 

Den absolventů se uskuteční 21. 
června. „Doufáme, že součástí oslav se 
stane i slavnostní otevření nové přístav-
by školy, což by byl nejhezčí materiál-
ní dárek k narozeninám,“ naznačuje 
ředitel. Oceňuje spolupráci s radnicí 
v minulosti i současnosti. Upozorňu-
je, že 16. září, na svátek svaté Ludmily, 
se slaví Den církevního školství, což je 
také důvodem akce. 

„Naše škola je jedna z více než stov-
ky církevních škol v České republice, na 
kterých studuje přes patnáct tisíc žáků,“ 

poukazuje Feldbabel. Podotýká, že 
podle zjištění školské inspekce tyto 
školy svými výsledky převyšují státní i 
soukromé školy. „Myslím, že je to díky 
obětavé práci pedagogických sborů. Přeji 
nám všem klidnou plavbu,“ říká ředitel.

Lodička v logu
Fruhwirtová připomíná, že lodič-

ka je i v novém logotypu školy, které 
nese od počátku letošního školního 
roku. Slovo dostává i komisař Agen-
tury Dobrý den Pelhřimov Luboš 
Rafaj. „Sice vím, kolik lodiček to má být, 
ale musíme je spočítat. S tím mně musíte 
pomoci, a já vám budu důvěřovat. Sna-
hou naší agentury je přimět lidi k činnos-
ti, a vám se to povedlo,“ poznamenává 
Rafaj.

Nastiňuje, že agentura eviduje roč-
ně zhruba 300 rekordů. Pak už začíná 
vlastní počítání dobrovolníky. Odha-
dy o počtu se různí - od několika sto-
vek po několik tisíc. My se dozvídáme, 
že jich má být zhruba 4600, ale ten 
počet se nám zdá být pořádně přehna-
ný. Rafaj nechává lodičky přepočítat, a 
vypadá to, že jich bude tak kolem dvou 
tisíc. Ale co to? Jeden z učitelů přináší 
velký pytel s dalšími lodičkami. Tím 
komisaře zcela zaskočí. Již spočítané 
lodičky mizí ve velké dřevěné lodičce a 
opět se počítá. Teď už je jasné, že čís-
lo 4600 bude patrně překročeno. Rafaj 
sčítá nahlášená čísla a vyhlašuje výsle-
dek. „Celkem jsme napočítali 4800 a 25 
lodiček, takže v počtu se objevuje i čísli-
ce značící věk vašeho gymnázia,“ říká. 
Nový rekord je na světě!     

TŘEBÍČSKÉ Katolické gymnázium vytvořilo rekord v počtu poskládaných lodi-
ček.  Foto: Antonín Zvěřina

Katolické gymnázium má rekord

Před rokem mě nenapadlo, že budu usi-
lovat o vstup do politiky. Ale teď právě to 
dělám. Mám dva důvody. Prvním je Třebíč-
sko, kde žijeme. Druhým jsou slova jedno-
ho amerického prezidenta, který kdysi řekl 
chytrou větu, že se lidé nemají ptát, co pro 
ně udělá jejich země, ale mají přemýšlet, co 
mohou udělat oni pro ni.

A já nechci, aby náš kraj doplatil na to, co 
je jeho předností.

Třebíčsko je krásné, pravá Vysočina, ale je 
rovněž tak trochu stranou. Proto se komusi 
jevilo jako ideální místo, kam uložit jaderný 
odpad.

Takový sklad by neprošel u Prahy, pro-
tože tam žije spousta lidí, ani třeba u Lip-
na, protože tam ti lidé jezdí na dovolenou. 
Náš region vypadá daleko, je plný zdánlivě 
opuštěných míst, proto se tam něco takové-
ho ztratí. Hlavně to dát někam, kde to není 
na očích.

Kdybychom se s tím smířili, udělali by-
chom velkou chybu. Zničili bychom kraj, 
který je v mnoha ohledech nedotčený. Nar-
ušili bychom něco, co lze využít úplně jinak. 
A hlavně, lze to vyřešit lépe.

Udělám vše pro to, abych zabránil násil-
ně prosazované výstavbě jaderného úložiště 
poblíž našich domovů na Třebíčsku a Vyso-
čině.

Nejsem bezhlavý patriot, ani naivní bojov-
ník za světlejší ekologičtější zítřky. Vím, že s 
vyhořelým palivem je potřeba nějak naložit. 
Jde o to, jak.

Konzultoval jsem s odborníky a jsem si už 
jistý, že Česko má víc možností, než uložit 
jaderný odpad u nás, nedaleko měst a v těs-
né blízkosti obcí, v nichž žijeme.

Teď to však vypadá jako nejpravděpodob-
nější varianta. Je nejpohodlnější.

Ale jsou i jiné cesty.
Víte například, že z Evropy se stále častěji 

ozývají hlasy, které preferují evropské cent-
rální úložiště? Na skutečně odlehlém místě, 
kde nebude vadit a nezničí krajinu, která si 

zaslouží, aby byla využita úplně jinak?
A víte také, že je i možnost, aby toto 

úložiště bylo v Rusku?
Můj plán je: pojďme spolu o tomto pro 

českou energetiku strategickém rozhodnu-
tí diskutovat. Přizvěme odborníky z obou 
táborů, starosty obcí a rozumné politiky. 
Společně najdeme přijatelné řešení.

Není možné dopustit, abychom trpně 
přijali úřednické rozhodnutí shora. Máme 
svůj hlas. Svůj názor. Svůj zájem. A jde o 
náš kraj.

Mám mezinárodní zkušenosti
K tomu chci dodat jednu věc. Jak jsem již 

řekl, nejsem fanatický bojovník za ekologič-
tější zítřky. Jsem realista. Česko potřebuje 
energii a Třebíčsko potřebuje práci. Nejsem 
proti jádru. Naopak. Podporuji Jadernou 
elektrárnu Dukovany, se kterou žijeme již 
od roku 1985. Přispěla k rozvoji oblasti a je 
významným zaměstnavatelem.

Budeme však muset svést boj s evropský-
mi politiky, protože jsou silné tlaky na zkrá-
cení životnosti bloků na 40 let. To by zna-
menalo odstavení Dukovan o deset roků 

dříve, než je plánováno. Tedy už v letech 
2025 až 2027, což by pro Třebíčsko nebylo 
dobré. Do té doby se nové bloky nepostaví. 
Víte, co by z toho plynulo. Tisíce lidí by si 
musely hledat jinou práci. Mají rodiny, kte-
ré nakupují, ale také třeba chodí do kina, 
platí dětem kroužky. Region by zchudl a 
zpomalil by se.

Je potřeba s tím něco dělat. Bude to chtít 
opravdu schopné vyjednavače, kteří se umí 
pohybovat v zahraničí. Přesně to řadu let 
dělám jako vrcholový manažer mezinárod-
ní firmy.

Umím přivést peníze
A teď proč je nutné zachovat Třebíčsko 

bez úložiště. Protože pracuji v cestovním 
ruchu, dobře vím, že pro turisty se Česko 
víceméně skládá ze tří míst: Prahy, Karlo-
vých Varů a Českého Krumlova. To je špat-
ně.

Jiné regiony tím přicházejí o peníze, za 
něž by se zvelebily. Ale jde i o domácí turis-
ty. Vysočina je krásná a to, že je stranou, by 
se mělo stát její předností.

Vím, jak na to. Mám v plánu zřídit senát-
ní výbor pro cestovní ruch a vypracovat 
koncepci, která přivede turistiku mimo tři 
hlavní české cíle. Tedy i k nám na Vysoči-
nu. Mimochodem, podívejte se na Rakuša-
ny, jak to umějí a jak jejich země díky tomu 
vzkvétá, aniž by ztratila svůj ráz a ničila si 
přírodu.

Pomůže to a přivede to i k nám trochu 
zajímavého života navíc.

K tomu využiji silné zázemí své profese a 
také zázemí největší organizace pro cestov-
ní ruch, Asociace cestovních kanceláří ČR, 
kde jsem roky ve vedení. Díky tomu mám k 
dispozici zkušenosti nejlepších lidí z oboru.

A nedosadil mě sekretariát
Práce v Senátu je samozřejmě politika. A 

ta česká se mi nelíbí. Nemohu se smířit s 

vývojem politické scény v naší zemi.
Vadí mi způsob sestavování vlády, ohýbání 

ústavy, zlehčování polistopadových hodnot. 
Na situaci v naší zemi se mě už ptají zahra-
niční partneři. To hodně vypovídá. Proto s 
ostatními demokraticky smýšlejícími sená-
tory zamezíme pokusům o změny ústavy.

Vadí mi také pronásledování živnostníků 
a podnikatelů. Byli to právě oni, kdo roz-
jížděli ekonomiku. Měli bychom si vážit 
každého pekaře nebo řezníka, který po stá-
tu nic nechce.

Vadí mi řada dalších věcí, třeba chaotická 
oprava a stav silnic a dálnic, nesystematic-
ké uzavírky komplikující život. Máme na 
to, abychom to dělali lépe.

A teď pár slov o mně. Jsem třebíčský 
rodák, žiji s rodinou v Třebíči a pracuji v 
Praze jako marketingový ředitel největší 
české cestovní kanceláře. Díky tomu jsem 
v politice pořád. Komunikuji s institucemi 
v Česku i v zahraničí, vyjednávám legislati-
vu se zákonodárci a ministry. Proto vím, že 
politika je práce bez konce a nelze ji vyko-
návat tak, že někdo jednou za čas zajede z 
Třebíče do Prahy. Neudělá nic. Já to mám 
naopak, přes týden působím v Praze, na 
víkend jedu do Třebíče. Nikdy mě nena-
padlo se stěhovat, protože doma jsem tady.

Vím, co politika obnáší, i když jsem 
nikdy nebyl členem žádné strany. Na kan-
didátku mě nedosadil žádný sekretariát, 
ale podpisy lidí. Protože jsem jako kandi-
dát nezávislý na politicích, můžu být napl-
no závislý na vás.

Pomozte mi a já pomůžu vám. Nebo 
opravdu chcete žít poblíž jaderného úložiš-
tě a nehnout ani prstem? 

Stanislav Zíma 
- jediný na stranách nezávislý 

kandidát do Senátu, kandidát vás všech
 (PI-t10-politD)
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Opravdu chcete jaderné úložiště?


